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KARAKTERISTIKA TË PËRGJITHSHME 

Astar hibrid me bazë uji ideal për aplikim para aplikimit të 

veshjes rezistente ndaj ujit ISOLOR Hybrid Aqua Plus. Me pak 

aromë dhe me përmbajtje minimale të POA. Gati për përdorim. 

I përshtatshëm për lyerjen me astar të sipërfaqeve të reja prej 

betoni si dhe veshjen e mëparshme rezistente ndaj ujit me ose 

pa leckë bituminoze, mozaikë, fletë alumini para aplikimit të 

veshjes së re rezistente ndaj ujit. Siguron ngjitje dhe depërtim 

të shkëlqyer dhe thahet shumë shpejt. 

SPECIFIKIMET TEKNIKE  

  

Graviteti 

specifik 

0,99 - 1,03 g/l 

Rendimenti i 

mbulimit 

4 - 8 m²/lt për shtresë, në varësi të aftësisë 

përthithëse të sipërfaqes. 

Hollimi Gati për përdorim. 

Koha e 

tharjes 

Thahet për ½ - 1 orë. 

Mundësia për 

shtresë të 

dytë 

Mund të rilyhet për 2 - 3 orë. Këto afate 

kohore janë më të gjata në kushte të ftohta 

dhe me lagështirë. 

Kategoria e 

POA 

“Astarë lidhës”. Lloji Y. Vlera e pragut të 

POA-së = 30 gr/lt. Përmbajtja maksimale 

e POA-së për produktet e gatshme = 5 

gr/lt.  

Rezistenca 

ndaj ujit & 

alkalineve 

Rezistenca ndaj ujit dhe alkalineve. 

Elasticiteti Produkti shfaq veti elastike deri në 400 % në 

një trashësi shtrese të thatë prej 500 μm 

dhe në një temperaturë prej 20 οC. 

Elasticiteti i tij ruhet në një masë shumë të 

madhe në intervalin e temperaturave –10 ºC 

deri në 60 ºC. 

Ngjyra  Pa ngjyrë-ngjyrë qumështi 

 

 

 

Isolor PU Hybrid 

Primer 

Astar hibrid me bazë uji për 

rezistencë ndaj ujit 

 Rendimenti i mbulimit: 4 - 8 

m²/lt  

 Koha e tharjes: ½ - 1 orë 

 Hollimi: Gati për përdorim. 

 Mundësia për shtresë të 

dytë: 2 - 3 orë 

 Paketimi: 1 lt, 5 lt 

 

 Aplikimi: Me furçë, rul, pistoletë me 

spërkatje 
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PËRGATITJA E SIPËRFAQES 

Pastroni plotësisht sipërfaqet e vajrave, pjesëve të lira, pluhurit 

dhe mykut. 

APLIKIMI 

Përzieni mirë përpara përdorimit. Aplikojeni në mënyrë të 

njëtrajtshme në sipërfaqe. Pasi të thahet, mund të rilyhet 

menjëherë duke përdorur shtresa rezistente ndaj ujit hibride 

ISOLOR ose izolues të tjerë të tretshëm në ujë. 

PASTRIMI I MJETEVE 

Gjatë punës, mbajini mjetet "të njoma" në enë ose në tabakanë me 

bojë. Kullojeni mirë bojën nga mjetet kur ta hidhni përsëri në enë 

dhe pastrojini menjëherë ato me ujë të ngrohtë me sapun. 

KUSHTET E APLIKIMIT 

Temperatura 8 - 30 °C dhe niveli relativ i lagështirës më i ulët se 

80 %. Kushtet e këqija gjatë dhe pas aplikimit mund të ndryshojnë 

vetitë përfundimtare të produktit. Sipërfaqet e reja duhet të 

thahen për 3 - 4 javë para se t’u vendoset astari. Mos e aplikoni kur 

sipërfaqja është shumë e lagur. 

RUAJTJA 

Pas aplikimit, mbyllni enën fort për ta ruajtur në gjendje të mirë 

për përdorim në të ardhmen. Mbajeni në vend të freskët. Mbroni 

materialet nga ngrirja dhe ekspozimi në diell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Të dhënat dhe udhëzimet teknike në këtë broshurë teknike bazohen në testet laboratorike dhe janë 

rezultat i njohurive dhe përvojës së stafit shkencor të shoqërisë. Cilësia e produktit garantohet nga 

shoqëria, i cili është në përputhje me kërkesat e ISO 9001,14001 dhe me rregulloren e EMAS. Si prodhues, 

ne nuk mbajmë asnjë përgjegjësi për asnjë dëm apo dëme të shkaktuara nëse produkti nuk është aplikuar 

për përdorimin e duhur dhe në përputhje me udhëzimet për përdorimin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


